
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 סיעודנהל היחוזר מ
       

 

 
 
 

 , תשע"דכ"ז סיון                                                                                    
 2014יוני,  25                                                                                          

 30936414אסמכתא:                                                                                        
 106/14': מס

 
 ריכוז הפעולות שנוספו מעת לעת לליבת העיסוק המקצועי ושא: נ

 
 על ידי שאושרו  ,גבולות העיסוק של האחות המוסמכת נגזרים מתוכניות ההכשרה   :רקע

, צוות 1981בריאות העם צוות סיעוד במרפאות,  הראשית הארצית )תקנות תהאחו
 .לקראת רישום בפנקס ונלמדו (1988סיעודי בבתי חולים, תקנות הרופאים 

 
ופעולות  שהוגדרו כפעולות סיעוד ,תכניות לימוד אלו כוללות פעולות מקצועיות

פעולות אלו הן פעולות שמתווספות מעת לעת לליבת חריגות באופן ייחודי לתחום. 
 . דה הכוללתפקו

 
, לצורך יידוע האחות וארגון ת הפעולות שנוספו לליבה בכל תחוםפרט א:  למטרת החוזר

  ., באשר לגבולות המקצועיים בתחום עיסוקההבריאות בו מועסקת
 

פעולות אלו תצורפנה  2014החל מהאחד באוקטובר אבקש להביא לתשומת ליבכם כי 
עולה חדשה תופץ כמקובל בחוזר מנהל פכמו כן,  רישום בכל תחום.התעודת לבנספח 
 .ובמקביל ייערך עדכון הנספח של החוזרהסיעוד 

 
 .ת הסיעוד לוודא שברשותה הנספח המעודכןמנהלאחריות ב
 

        מנהל הסיעוד בנושא "מתן היתר לביצוע פעולות סיעוד ופעולות חוזר : קישור חוזרים
ות מוסמכות" חריגות המתווספות מעת לעת למסגרת עיסוקן של אחי

104/2014 
 

 אחות, פעולת סיעוד, פעולה חריגה   :מילות מפתח
 

 ב ב ר כ ה,              
 

            
 ר שושנה ריב"א "ד              

 אחות ראשית ארצית              
 מינהל הסיעוד תוראש             

 מנכ"לה, אפק. אפרופ'   העתק:
 ד"ר ב. לב, משנה למנכ"ל  
 מ"מ ראש מנהל רפואהעזרא, . ד"ר ו  

 משרד הבריאות

לא בתוקף
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 פעולות המותרות לאחיות מוסמכות - 1נספח 

 השאר:                    ןתיאור העיסוק של האח/ות המוסמך/ת כולל בי

חיים,  טיפול בחולים ובריאים, אבחון חריגה ממצב בריאות רצוי, ביצוע פעולות מצילות
, תרפואי טיפול לתכנית, טיפול בהתאם ניהול הטיפול הסיעודי והתחלת טיפול ראשוני

פיקוח על ו לקויהפעלת מכשור רפואי, הכשרת מטופלים ומשפחות לתפקוד במצב בריאות 
 עובדי סיעוד מסייעים.                                               

 

 פעולותאחות מוסמכת מחויבת לבצע את הפעולות אותן למדה במסגרת הכשרתה, לרבות 
הכשרתה הן בנוסף לליבת מטה הפעולות המפורטות  א אומדן, הדרכה וניהול טיפול.בנוש

 .כאמור לעיל

 
 לביצוע על ידי כל אחות ליבהשנוספו לפעולות  .א

 

מספר 
 סידורי 

 עיגון בחוזר/תקנות פעולת סיעוד

 OTCהחלטה על מתן תרופות  1
 

  10/1994מנהל הסיעוד 

כולל לסוג דם, לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרה ) לא  2
 הצלבה(, לרבות בבית המטופל

 : 5/1999מנכ"ל 
 33/1999 מנהל הסיעוד

 : 13/2001מנכ"ל  הוצאת אבני צואה 3
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי אוטומטי 4
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  הוצאת צנתר מווריד מרכזי 5
 43/2001יעוד מנהל הס

-הזרקה ישירה של תרופות לווריד באירוע ביולוגי 6
 כימי, חומרי לחימה כימיים

 : 13/2001מנכ"ל 
 43/2001מנהל הסיעוד 

החדרת זונדה לחולה מחוסר הכרה ללא טובוס או  7
 טרכיאוסטומי לשם ניקוז או הזנה.

 : 13/2001מנכ"ל 
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  ללקיחת תרביות ומשטחים החדרת ספקולום לנרתיק 8
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  הקזת דם טיפולית מחולה 9
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  הקזת דם מתורם בריא 10
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  התחלת עירוי ורידי פריפרי והזלפת נוזלים 11
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  חיבור וניתוק חולה ממנשם לצורך שאיבת הפרשות 12
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  מתן דם בידי שתי אחיות מוסמכות 13
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  ללא הוראת רופא  ANTI Dמתן חיסון 14
 43/2001מנהל הסיעוד 

לא בתוקף
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מספר 
 סידורי 

 עיגון בחוזר/תקנות פעולת סיעוד

ה שהגדיר המנהל על פי רשימ  OTCמתן תרופות 15
 הרפואי

 : 13/2001מנכ"ל 
 43/2001מנהל הסיעוד 

שאיבת דם מצנתר בווריד מרכזי ומערכות חלופיות  16
 לווריד

 : 13/2001מנכ"ל 
 43/2001מנהל הסיעוד 

ד מרכזי ומערכות חלופיות עם שטיפת צנתר בוורי 17
Heparin 

 : 13/2001מנכ"ל 
 43/2001מנהל הסיעוד 

 : 13/2001מנכ"ל  Heparin / NaCl 0.9% עם פריפרי ווריד שטיפת  18
 43/2001מנהל הסיעוד 

הזרקת תרופות לחלל אפידורלי על פי רשימת  19
 תרופות. הזרקה ראשונה תבוצע על ידי רופא.

 : 13/2001מנכ"ל 
 43/2001מנהל הסיעוד 

 החלטה על מתן אדרנלין, לרבות בית המטופל 20
 

 1/2002מנכ"ל 

 מתן חיסונים שגרתיים החלטה על  21
 

 6/2002מנכ"ל 

וטיפול מונע לזיהומי   Kמין טויהחלטה על מתן  22
 לילודים עיניים

 7/2003מנכ"ל 

החלטה על החלפה או החזרה של צינורית  23
 גסטרוסטום שניזוקה או נשלפה וביצוע הפעולה.

 6/2005מנהל הסיעוד 

 a-vהחדרת מחט לווריד מפותח באזור בו הותקן  24

shantהחדרת מחט ל ,- a-v graft  לשם ביצוע
דיאליזה,  הזרקה ישירה של תרופות לווריד, במכון 

  1נפרולוגיה

 67/2007מנהל הסיעוד 

החלטה בדבר הגבלה פיסית או התרת הגבלה לצורך  25
 מתן טיפול רפואי

 15/2009מנהל  רפואה 

מתן הדרכה ואישור כתוב למלווה אישי לביצוע  26
 תרו לו ע"י מנכ"ל משרד הבריאותפעולות שהו

 48/2009מנכ"ל 

החזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת חיים,  27
 )טרכיאוסטומיה( למטופל עם פיום קנה

  :08/2010מנכ"ל 
  86/2010מנהל הסיעוד 

מתן מרשם המשך שניתן על ידי רופא למטופל הנזקק  28
 לטיפול כרוני על פי רשימה נתונה

 : 10/2010מנכ"ל 
  87/2010הל הסיעוד מנ

הפנית מטופל לצילומי חזה ושלד במחלקות לרפואה  29
דחופה, יחידות טראומה, טיפול נמרץ לסוגיו, 

 מרפאות לרפואה דחופה בקהילה

 27/2011מנכ"ל 

החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן לאחיות  30
 מוסמכות בשיקום

 97/2013מנהל הסיעוד 

פוחית השתן לאחיות החלטה על הוצאת צנתר משל 31
 מוסמכות בשיקום 

 102/2014מנהל הסיעוד 

שחרור ילדים שקיבלו סדציה )השראת שינה( במכון  32
שמיעה ודיבור על ידי אחות מוסמכת לאחר בדיקת  

BERA 

 105/2014מנהל הסיעוד 

                                                 
1

 ניתן על ידי מנהל הסיעוד בלבדהיתר זמני לשנתיים ש  

לא בתוקף
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 הארגון הרפואימנהל טעם מפעולות המחייבות היתר פרטני  .ב
 

מספר 
 סידורי

 בתקנות הרופאים  עיגון פעולה חריגה
)כשירות לביצוע פעולות 

 2001חריגות( התשס"א 

 התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם 1
 

 (6)תקנה  שלישיתתוספת 

 איסוף תאי אב מדם היקפי באמצעות מכשיר פרזיס 2
 

 (6תוספת שלישית )תקנה 

 (6)תקנה  שלישית תוספת  אפידורלימחלל הוצאת קטטר  3
 (8תקנה ותוספת חמישית )

( 6תוספת שלישית )תקנה  הזרקת מורפין לקטטר אפידורלי לחולים סופניים 4
 (8ותוספת חמישית )תקנה 

 הזרקת חומר רדיואקטיבי בניטור אפילפטי 5
 

 (6תוספת שלישית  )תקנה 

 (6תוספת שלישית  )תקנה  (deep suctionשאיבת עמוקה מקנה הנשימה  ) 6
 (8ותוספת חמישית )תקנה 

 (6תוספת שלישית  )תקנה  איבת דם פריפרי לתינוק עד גיל שנה ש 7
 תיקון תשע"א()

 (6תוספת שלישית  )תקנה  התחלת עירוי פריפרי ליילוד 8
 תיקון תשע"א()

 (6תוספת שלישית  )תקנה  ( ALהוצאת דם קו עורקי ) 9
 תיקון תשע"א()

 (6תוספת שלישית  )תקנה  הוצאת קו עורקי 10
 תיקון תשע"א()

ורי תבמכון צינ לייםיהזרקת חומר ניגוד לעורקים כל 11
 לב.
 

 (7תוספת רביעית )תקנה 

הזרקה ישירה לווריד של תרופות הרגעה, נרקוטיקה  12
בבית חולים לאחות  ואנטידוט במכון גסטרו

 מוסמכת העובדת במכון לפחות שנה

 (5תוספת שניה )תקנה 
 )תיקון תשע"ד(

 
 פעולות מפורטים בקובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגותהתנאים והסייגים לביצוע ה

 

 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ג

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 

לא בתוקף
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 וםבעלת תעודת רישאחות מוסמכת, פעולות המותרות ל - 2נספח 
 מרץ משולבנטיפול ב

              
 טיפול נמרץשנוספו לליבת עיסוקה של אחות פעולות  .א

 

מספר 
 סידורי 

 עיגון בחוזר/תקנות פעולת סיעוד

: 43/2001מנהל הסיעוד  הוצאת קו עורקי 1
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  הזרקה בדחף של תרופות לווריד 2
 13/2001מנכ"ל 

ף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי הזרקה בדח 3
 ומערכות חלפיות לווריד

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו 4
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם מקו עורקי פתוח 5
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001הל הסיעוד מנ חיבור וניתוק מנשם מחולה 6
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  SGצנתר ע"ש בטיפול  7
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  לקיחת דם לבדיקות, לרבות דגימת דם עורקי לגזים 8
 13/2001מנכ"ל 

מצנתר  mixed venus bloodלקיחת דגימת דם ) 9
 (SG ע"ש 

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

 
 הארגון הרפואימנהל טעם מהמחייבות היתר פרטני פעולות  .ב

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בתקנות הרופאים  פעולה חריגה
)כשירות לביצוע פעולות 

 2001חריגות( התשס"א 

 דפיברילציה 1
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

חיבור אלקטרודות לקוצב, קביעת הקצב  2
 והאמפליטודה

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 (5תוספת שנייה )תקנה  תאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשםה 3
 (8ותוספת חמישית )תקנה 

 
 התנאים והסייגים לביצוע הפעולות מפורטים בקובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות

 

לא בתוקף
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 מנהלת הסיעודמהמחייבות היתר פרטני פעולות  .ג

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 ות משמרתאחרי 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

לא בתוקף 
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 בעלת תעודת רישום  ,אחות מוסמכתפעולות המותרות ל - 3נספח 
 רפואה דחופהב

 
  רפואה דחופהת עיסוקה של אחות ליבשנוספו לפעולות  .א

 

מספר 
 סידורי 

 עיגון בחוזר/תקנות פעולת סיעוד

: 43/2001מנהל הסיעוד  הוצאת קו עורקי 1
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  הזרקה בדחף של תרופות לווריד 2
 13/2001מנכ"ל 

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי  3
 ומערכות חלפיות לווריד

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו 4
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם מקו עורקי פתוח 5
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  התחלת עירוי וורידי פריפרי לתינוק )עד שנה( 6
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם וורידי פריפרי לתינוק )עד שנה( 7
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001וד מנהל הסיע חיבור וניתוק מנשם מחולה 8
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  SGצנתר ע"ש בטיפול  9
 13/2001מנכ"ל 

 החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן  10
 

 97/2013מנהל הסיעוד 

 תפירת חתך  11
 

 תכנית הכשרה 

 

לא בתוקף
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 הארגון הרפואיפעולות המחייבות היתר פרטני מטעם מנהל  .ב
 

מספר 
 סידורי

 ן בתקנות הרופאים עיגו פעולה חריגה
)כשירות לביצוע פעולות 

 2001חריגות( התשס"א 

 דפיברילציה 1
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

חיבור אלקטרודות לקוצב, קביעת הקצב  2
 והאמפליטודה

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם 3
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 ודשאיבת דם מעורק פריפרי לייל 4
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 
 התנאים והסייגים לביצוע הפעולות מפורטים בקובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות

 
 

 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ג
 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

לא בתוקף
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 בעלת תעודת רישום  אחות מוסמכת פעולות המותרות ל - 4נספח 

 טיפול נמרץ פגים וטיפול נמרץ פ.י.ת.י בטיפול נמרץ ילדים,                      
 

/ אחות טיפול נמרץ טיפול נמרץ ילדיםפעולות שנוספו לליבת עיסוקה של אחות  .א
 פגים

 

מספר 
 סידורי 

 ר/תקנותעיגון בחוז פעולת סיעוד

: 43/2001מנהל הסיעוד  הוצאת קו עורקי 1
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  הזרקה בדחף של תרופות לווריד 2
 13/2001מנכ"ל 

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי  3
 ומערכות חלפיות לווריד

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  ת דם ומוצריושאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנ 4
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם מקו עורקי פתוח 5
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  חיבור וניתוק מנשם מחולה 6
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  התחלת עירוי וורידי פריפרי לילוד 7
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  וריד פריפרי לילודשאיבת דם מו 8
 13/2001מנכ"ל 

הרכבת עירוי וורידי פריפרי בגפיים תחתונות  9
 ובקרקפת

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

 
 

 רפואי הארגון הפעולות המחייבות היתר פרטני מטעם מנהל  .ב
 

מספר 
 סידורי

 עיגון בתקנות הרופאים  פעולה חריגה
פעולות  )כשירות לביצוע

 2001חריגות( התשס"א 

 (5תוספת שנייה )תקנה  התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם 1
 (8ותוספת חמישית )תקנה )

 שאיבת דם מעורק פריפרי ליילוד 2
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 התקנת קו עורקי פריפרי 3
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 
 התנאים והסייגים לביצוע הפעולות מפורטים בקובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 
 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ג

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 
 בעלת תעודת רישוםלאחות המוסמכת, לות המותרות פעו - 5נספח 

 בחדר ניתוח
 

 חדר ניתוחפעולות שנוספו לליבת עיסוקה של אחות  .א
 

מספר 
 סידורי 

 עיגון בחוזר/תקנות פעולת סיעוד

: 43/2001מנהל הסיעוד  הוצאת קו עורקי 1
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  הזרקה בדחף של תרופות לווריד 2
 13/2001מנכ"ל 

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי  3
 ומערכות חלפיות לווריד

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו 4
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם מקו עורקי פתוח 5
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  וניתוק מנשם מחולהחיבור  6
 13/2001מנכ"ל 

 תפירת חתך 7
 

 תכנית הכשרה

 
 

 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ב
 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 
 בעלת תעודת רישוםלאחות מוסמכת תרות עולות המופ - 6נספח 

 במיילדות
 

  המיילדתפעולות שנוספו לליבת עיסוקה של  .א
 

מספר 
 סידורי 

 עיגון בחוזר/תקנות פעולת סיעוד

: 43/2001מנהל הסיעוד  הזרקה בדחף של תרופות לווריד 1
 13/2001מנכ"ל 

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי  2
 ידומערכות חלפיות לוור

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו 3
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  חיבור וניתוק מנשם מחולה 4
 13/2001מנכ"ל 

תקנות המיילדות )החזקת  החלטה על מתן פטידין ליולדת בחדר לידה 5
( תשס"ט פטידין והשימוש בו

2009 
 תפירת חתך  6

 
 תכנית הכשרה

 

 הארגון הרפואיפעולות המחייבות היתר פרטני מטעם מנהל  .ב
 

מספר 
 סידורי

 עיגון בתקנות הרופאים  פעולות חריגות
)כשירות לביצוע פעולות 

 2001חריגות( התשס"א 

 הוצאת קו עורקי 1
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 שאיבת דם מקו עורקי פתוח 2
 

 (5ת שנייה )תקנה תוספ

 
 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ג

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 בעלת תעודת רישוםאחות מוסמכת, פעולות המותרות ל - 7נספח 
 בטיפול מוגבר

 
  אחות טיפול מוגבר לליבת עיסוקה של פעולות שנוספו  .א

 

מספר 
 סידורי 

 עיגון בחוזר/תקנות פעולת סיעוד 

 :  43/2009מנכ"ל  שאיבת דם מקו עורקי פתוח 1
 70/2007מנהל הסיעוד 

 :  43/2009מנכ"ל  הוצאת קו עורקי 2
 70/2007מנהל הסיעוד 

שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו,  3
חלים במערכת הבריאות על בהתאם לכללים ה
 לקיחת דם ומוצריו

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 :  43/2009מנכ"ל  הזרקה בדחף של תרופות לווריד 4
 70/2007מנהל הסיעוד 

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי  5
 ומערכות חלפיות לווריד

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 :  43/2009מנכ"ל  בפצעיםטיפול  6
 70/2007מנהל הסיעוד 

התאמת מכשיר הנשמה לצורך גמילה ממנשם,  7
 בהתאם לפרוטוקול פרטני

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 :  43/2009מנכ"ל  שאיבה עמוקה מקנה הנשימה לביצוע סקשן 8
 70/2007מנהל הסיעוד 

 :  43/2009מנכ"ל  ייםהחזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת ח 9
 70/2007מנהל הסיעוד 

חלטה על הזרקת גלוקגון במצבי היפוגליקמיה ה 10
  לשם הצלת חיים

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 החלטה על הכנסת צנתר לשלפוחית השתן  11
 

 97/2013מנהל הסיעוד 

 החלטה על הוצאת צנתר משלפוחית השתן 12
 

 102/2014מנהל הסיעוד 

 
 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ב

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 
 בעלת תעודת רישוםאחות מוסמכת פעולות המותרות ל - 8נספח 

 בנפרולוגיה
 

 נפרולוגיהחות פעולות שנוספו לליבת עיסוקה של א .א
 

מספר 
 סידורי 

 עיגון בחוזר/תקנות פעולת סיעוד

: 43/2001מנהל הסיעוד  הוצאת קו עורקי 1
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  הזרקה בדחף של תרופות לווריד 2
 13/2001מנכ"ל 

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי  3
 ומערכות חלפיות לווריד

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו 4
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  שאיבת דם מקו עורקי פתוח 5
 13/2001מנכ"ל 

: 43/2001מנהל הסיעוד  חיבור וניתוק מנשם מחולה 6
 13/2001מנכ"ל 

 AVהותקן  החדרת מחט לווריד מפותח באזור בו 7

SHUNT   עורקי  –והחדרת מחט לגראפט וורידי
 לשם ביצוע המודיאליזה

: 43/2001מנהל הסיעוד 
 13/2001מנכ"ל 

 
 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ב

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 
 
 
 
 
 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 
 באונקולוגיהת תעודת רישום עלבאחות מוסמכת פעולות המותרות ל -9נספח 

 
 הארגון הרפואימנהל טעם פעולות המחייבות היתר פרטני מ .א

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בתקנות הרופאים  פעולה חריגה
)כשירות לביצוע פעולות 

 2001חריגות( התשס"א 

 הוצאת קו עורקי  1
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 שאיבת דם מקו עורקי פתוח 2
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 הזרקה בדחף של תרופות לווריד 3
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 
 (8תוספת חמישית )תקנה 

 הזרקה בדחף של תרופות כימותרפיות לווריד 4
 

 (8תוספת חמישית )תקנה 

הזרקה בדחף של תרופות לצנתר בווריד מרכזי  5
 דומערכות חלופיות לוורי

 (5תוספת שנייה )תקנה 
 (8תוספת חמישית )תקנה 

 שאיבת דם לסוג והצלבה, הזמנת דם ומוצריו 6
 

 (5תוספת שנייה )תקנה 

 
 התנאים והסייגים לביצוע הפעולות מפורטים בקובץ הנחיות לביצוע פעולות חריגות

 
 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ב

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד כהפעולות ניהול והדר

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 

 

 

 

 

 

 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 
 בעלת תעודת רישוםאחות מוסמכת פעולות המותרות ל - 10נספח 

 בסוכרת
 

  אחות סוכרתפעולות שנוספו לליבת עיסוקה של  .א
 

מספר 
 סידורי 

פעולת סיעוד )במסגרת ניהול הטיפול ההמשכי 
 בקהילה(

 עיגון בחוזר/תקנות

 איזון רמת סוכר בדם על פי פרוטוקול פרטני: 1
 20%שינוי מינון אינסולין בגבולות של  .א

 מהמינון הקיים שהורה הרופא

שינוי בזמני הזרקת אינסולין שהורה הרופא,  .ב
לשם התאמת עקומת השפעתו לרמות 

 הסוכר של החולה

שינוי במינון תרופות הניטלות דרך הפה  .ג
מהמינון הקיים שהורה  50%לות של בגבו

 הרופא

שינוי בזמני נטילת תרופות דרך הפה שהורה  .ד
הרופא לשם התאמת עקומת השפעתן 

 לרמות הסוכר של החולה

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

החלטה על הזרקת גלוקגון במצבי היפוגליקמיה  2
 לשם הצלת חיים

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 
 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ב

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 
 בעלת תעודת רישוםאחות מוסמכת פעולות המותרות ל - 11נספח 

 בפסיכיאטריה
 

 בריאות הנפשאחות  פעולות שנוספו לליבת עיסוקה של .א
 

מספר 
 סידורי 

פעולת סיעוד )במסגרת ניהול הטיפול ההמשכי 
 בקהילה(

 עיגון בחוזר/תקנות

החלטה על עצירה או הפחתה של מתן תרופות  1
מצב רוח ונוגדי  יבמיצנוירולפטיות, נוגדי חרדה, 

 בהתאם לפרוטוקול פרטני –דכאון 

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

חלטה על הוספת מנה חד פעמית של תרופות ה 2
אנטי פרקינסוניות כעזרה ראשונה בהתאם 

 לפרוטוקול פרטני

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

חרדה  ותהחלטה על מתן חד פעמי של תרופות נוגד 3
 כעזרה ראשונה, בהתאם לפרוטוקול פרטני

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

ביצוע בדיקות מעבדה הקשורות לטיפול  החלטה על 4
תרופתי כרוני בהתאם לפרוטוקול פרטני.  במקרים 

בהם אין פרוטוקול פרטני ו/או במקרים בהם 
נתקלת אחות בשינוי מצב המטופל הנתון בטיפול 

תרופתי בלא שקיימת התייחסות בפרוטוקול פרטני 
כיצד יש לנהוג במצב זה, הרי שבמקביל להפנייתו 

לרופא, רשאית האחות להחליט  של המטופל
בהתאם לפרוטוקול הטיפולי המקובל בתרופה, על 
ביצוע בדיקות מעבדה הקשורות לטיפול התרופתי 
על מנת שתוצאות בדיקות אלו יעמדו בפני הרופא 

 המטפל בעת שהמטופל יגיע אליו.

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 
 הסיעודמנהלת מפעולות המחייבות היתר פרטני  .ב

 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

 אחריות משמרת 1
 

71/2007 :15/2007 

 הדרכה קלינית 2
 

68/2007 

 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

 בעלת תעודת רישוםאחות מוסמכת פעולות המותרות ל - 12נספח 
 ברפואה ראשונית

 
  רפואה ראשוניתפעולות שנוספו לליבת עיסוקה של אחות  .א

 

מספר 
 סידורי 

)הפעולות יתבצעו בהעדר רופא כחלק עולת סיעוד פ
מהמשך טיפול ומעקב ובהתאם לפרוטוקולים 

 רפואיים(

 עיגון בחוזר/תקנות

 הפסקת הטיפול בכל אחד מהמצבים: –בדלקת גרון  1
 א. תופעות לוואי ב. משטח גרון שלילי

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 :OTCכשירי בזיהום בדרכי השתן, באמצעות ת 2
 מתן טיפול סימפטומטי להקלה

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

תכשירי בפריחה על רקע תופעה אלרגית באמצעות  3
OTC:  
 מתן טיפול מקומי להרגעה .א

מתן טיפול סימפטומטי תרופתי כמו אנטי  .ב
 היסטמיני לעזרה ראשונה

 שינוי סוג הטיפול מקומי/ סיסטמי  .ג

 הפסקת טיפול תרופתי .ד
על האחות לציין את פרק הזמן המינימאלי הנדרש 

 לביקורת, במידה שלא יחול שינוי במצב המטופל

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 :OTCבאמצעות תכשירי  -בכיבים על גבי העור  4
 כעזרה ראשונהטיפול מקומי התחלת  .א

 סיסטמי ראשוני להקלהטיפול החלטת  .ב

 סטמישינוי סוג הטיפול מקומי/ סי .ג

 הפסקת טיפול תרופתי .ד
על האחות לציין את פרק הזמן המינימאלי הנדרש 

 לביקורת, במידה שלא יחול שינוי במצב המטופל

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 בהתאם לפרוטוקול פרטני: –ביתר לחץ דם  5
שינוי מינון טיפול תרופתי בטווח שהוגדר  .א

 על ידי רופא מטפל

פתי על רקע סימנים הפסקת טיפול תרו .ב
וסימפטומים חריגים והפנייה לרופא לעדכון 

 הטיפול

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 :באסטמה 6
התחלת אינהלציה עם וונטולין או בריקלין  .א

 לעזרה ראשונה

 שינוי מספר אינהלציות ביממה .ב
שר התקף התחלת טיפול אנטיביוטי כא .ג

, בהתאם אסטמה מלווה בכיח מוגלתי
 וטוקול פרטנילפר

 

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

לא בתוקף



 
 

 

 

 

 2014ביוני  25ן ליום מעודכ   

מספר 
 סידורי 

)הפעולות יתבצעו בהעדר רופא כחלק עולת סיעוד פ
מהמשך טיפול ומעקב ובהתאם לפרוטוקולים 

 רפואיים(

 עיגון בחוזר/תקנות

 בחולים אונקולוגיים הזקוקים לטיפול תומך: 7
התחלה, שינוי או הפסקת טיפול בשלשולים  .א

ובתרופות נגד בחילות והקאות, בהתאם 
 לפרוטוקול פרטני

שינוי במינון תרופות נגד כאבים בטווח  .ב
 שהוגדר על ידי רופא

 ביממה שינוי מספר אינהלציות .ג

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

בחולים הנוטלים נוגדי קרישה בהתאם לפרוטוקול  8
  :פרטני
שינוי במינון בטווח שהוגדר על ידי רופא  .א

 מטפל

הפסקת טיפול תרופתי על רקע סימנים  .ב
וסימפטומים חריגים והפנייה לרופא לעדכון 

 הטיפול

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007הסיעוד  מנהל

בתת פעילות בלוטת התריס בהתאם לפרוטוקול  9
 פרטני:

שינוי מינון טיפול תרופתי בטווח שהוגדר על  א.
 ידי רופא מטפל

הפסקת טיפול תרופתי על רקע סימנים     ב.
והפנייה לרופא לעדכון   םוסימפטומים חריגי

 הטיפול

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

ון במצבי היפוגליקמיה החלטה על הזרקת גלוקג 10
 לשם הצלת חיים

 :  43/2009מנכ"ל 
 70/2007מנהל הסיעוד 

 
 

 מנהלת הסיעודמפעולות המחייבות היתר פרטני  .ג
 

מספר 
 סידורי

 עיגון בחוזרי מנהל הסיעוד ניהול והדרכה

1 
 

 15/2007: 71/2007 אחריות משמרת

2 
 

 68/2007 הדרכה קלינית

 
 
 
 
 
 
 

לא בתוקף




